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We mogen dankbaar terugzien op een geslaagde
Kerstmaaltijd in de ontmoetingsruimte. Gods Woord is
opengegaan en het zaad is gestrooid. Samen hebben we
mogen zingen over het wonder van Kerst. De
kinderBijbelclub heeft teksten opgezegd en gezongen voor
ouders en gasten. Dankzij de vele vrijwilligers is het gelukt
om in korte tijd de ruimte tijdelijk in te richten en aan te
kleden. Om negen uur 's morgens zijn we met Bijbellezen en
gebed begonnen in het Calvijn College. Vanaf dat moment
kwamen de heerlijkste geuren uit de keuken. Tijdens het
koken en bakken werd er ook gelijk afgewassen en
opgeruimd. 's Avonds na het eten stond de volgende ploeg
mensen klaar om alles af te wassen en op te ruimen. 



Naam ontmoetingsruimte

Steun het evangelisatiewerk in
Dauwendaele

B IDDEN  |  HELPEN  |  GEVEN  

KLIK HIER

We willen alle inzenders die een naam bedacht hebben
hartelijk bedanken. Als commissie hebben we onderstaande
naam gekozen. 'De Schatkamer' past goed bij 'De
Schatzoekers'. Christus is de Schat van grote waarde, bij Wie
alle aardse schatten verbleken. 

'De Schatkamer'ontmoetingsruimte

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2QvApjdXI69S33PWmjAu9LyH9IMbKQwp
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2QvApjdXI69S33PWmjAu9LyH9IMbKQwp


Stand van zaken
ontmoetingsruimte

winkelcentrum
Dauwendaele

Nieuwe deuren in de
ontmoetingsruimte.

De muren hebben een
kleur gekregen.

Nieuwe meterkast

Wij zoeken nog
sponsors voor de

inrichting van de ruimte.

In de volgende
nieuwsbrief meer

hierover!



Kerstmaaltijd
Vanaf 9 uur bezig met

koken in het Calvijn College



Kerstmaaltijd

Meditatie door evangelist
Christian Dekker

Opening door ouderling
Johan Maljaars



'Komt, koopt en eet, ja komt, koopt
zonder geld, en zonder prijs, wijn en

melk!'



Kerstmaaltijd

Jongeren uit de gemeente
hebben stoelen en tafels
gebracht en opgeruimd.

We willen alle vrijwilligers

hartelijk bedanken voor

hun werk. 



Actie op oudjaar

Op oudjaarsdag hebben we in winkelcentrum Dauwendaele
36 tasjes met broodproducten mogen uitdelen. Deze

producten hebben we gekregen van een bakker. Verder
hebben we een folder rondom oud en nieuw, van het

deputaatschap evangelisatie, uitgedeeld.


